Protokoll från styrelsemöte nr 10
2014-11-26
Orkesta Hembygdsförening
Närvarande: Marie-Louise Jansson, Lotta Forsberg, Gunilla Forsberg, Eva Söderqvist, Gunnar
Bergsten, Elisabet Wass, Roland Jansson, Peter Scherdin.
Förhindrade: Peter Rimbe, Anita Melinder, Åsa Westberg, Susanne Lindstedt, Gunnar Sundqvist

1. Mötet öppnades
Ordförande M-L Jansson hälsade alla välkomna.
2. Föregående mötesprotokoll
Utan anmärkning.

3. Ekonomi
o

Kassören har innan mötet lämnat en utförlig ekonomisk rapport via mail.

o

Renovering av takläckaget är utförd till en kostnad av 3 926,00

o

Inköp av glas och bestick har gjorts samt snäppärmar för informationslappar.

4. Uthyrning.
o Inga fler bokningar har tillkommit sen förra protokollet.
o

Lotta/ Gunilla månadsvärd för december månad.

o

Säkerheten i förskolans lokaler ska ses över så dom följer gällande bestämmelser,
bl.a. ska skåp och lådor med rengöringsmedel och liknande förses med någon form
av lås.

o

Ev. hyreshöjning tas upp som punkt till kommande årsmöte.

5. Genomförda aktiviteter.

Barnteatern den 23 november blev en succé, 97 st. betalande besökare kom och såg Petter
och hans getter vilket gav en inkomst till föreningen på 3 880,00 kr.

6. Kommande aktiviteter.
o Konstutställningen, andra advent 6-7 december kl. 12-16. På fredagen den 5:e
december från kl. 14.00 är utställare välkomna att hänga sina tavlor eller arrangera
sina bord. Medlemmar från styrelsen kommer att finnas på plats.
o

Julgransplundring söndagen den 11:e januari 2015

o

Årsmöte preliminärt datum 22:a februari 2015 kl. 18.00.

7. Renovering – åtgärdade
o

Takläckaget i hallen åtgärdat.

o

Cirkulationspumpen i pannan utbytt.

8. Renovering – kommande.
o

Utemöblerna behöver skruvas ihop, skruvar finns.

o

Flytten av försäljningsståndet kommer att ske i vår.

o

Belysningen till utegranen kommer att ses över under kommande vecka.

9. Takrenovering – projektgruppen.
Arbetet fortsätter.

10. Boulebanan och bredband
o

Gugge har varit i kontakt med Hans som lovat fortsätta med ansvaret för bygget.

o

Inget nytt att informera om ang. bredbandsanslutningen via Skånela enligt Gugge.

11. Rapport Vallentuna folkrörelse arkiv 25 årsjubileum samt ny kopieringsmaskin Kulturhuset
o

Marie-Louise berättade om Vallentuna folkrörelses 25 årsjubileum, bl.a. om den dvd
som nu finns att köpa på Biblioteket som handlar till stor del om gårdarna i Orkesta
socken.

o

Beslut togs att nyttja Kulturhuset nya kopieringsmaskin för utskrift av
informationsblad i färg och A3 storlek till snäppärmarna. Kostnad ca 4 kr/st

12. Övriga frågor
o

Hans Larssons erbjudande ang. föredraget om en expedition över Madagaskar är
klart, föredraget kommer att hållas på årsmötet.

o

Roland har varit i kontakt med Patrik Sandell/Rörmekano och kommer att få en
offert på installation av ytterligare en värmepump. Punkten tas upp på kommande
möte.

o

Lotta och Gunilla tar över Hans Larssons runda gällande utdelningen av
informationslappar.

o
13. Nästa möte
Inget nytt datum bokat.

……………………………………………………………

……………………………………………………………….

Gunilla Forsberg

Marie-Louise Jansson

sekreterare

justeras

